
 

Bestyrelsen ved Thy-Mors HF & VUC 

                                                                                                                                         Thisted, den 21. juni 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, 

mandag den 13. juni 2022, kl. 15.00-17.00. 

Tilstede: Mogens Nørgård, Trine Engholm Christensen, Henning Sørensen, Dora 

Legaard, Jan Pedersen, Lotte Hald Grubbe, Tage Odgaard Nielsen, Irene Christensen, 

Christian Abildgaard Kold 

Desuden deltog: Rektor Erik Dose Hvid, souschef Annette Horsholt, økonomichef 

Dorte Krogsgaard Jensen. 

Afbud: Anne Sofie Dissing Seerup – kursistrådsrepræsentant (Nykøbing)Amalie 

Andersen – kursistrådsrepræsentant (Thisted) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård. 

Intet at bemærke 

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2022. Godkendelse og 

underskrift ved Mogens Nørgård. (Bilag 1) 

Intet at bemærke 

 

3. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og introduktion til  

bestyrelsesarbejdet på Thy-Mors HF & VUC ved Mogens Nørgård. 

Mogens Nørgård bød Trine Engholm Christensen og Henning Sørensen 

velkommen i bestyrelsen og gav en kort redegørelse for bestyrelsesarbejdet på 

Thy-Mors HF & VUC.  

 

4. Konstituering af ny bestyrelse ved Mogens Nørgård.    

Den nye bestyrelse konstituerede sig med Mogens Nørgård som formand og 

Dora Legaard som næstformand. Bestyrelsen på Thy-Mors HF & VUC er som 

følger: 

• Mogens Nørgård – udpeget af Regionen (formand) 

• Dora Leegaard – udpeget af UCN (næstformand) 

• Christian Abildgaard Kold – udpeget af FOA 

• Tage Odgaard Nielsen - udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening 

• Henning Sørensen - udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse 

• Trine Engholm Christensen - udpeget af Thisted kommune Erhverv- og 

Beskæftigelse  

• Jan Pedersen – udpeget af Morsø kommune Jobcenter Mors 

• Lotte Hald Grubbe – medarbejderrepræsentant 

• Irene Christensen - medarbejderrepræsentant 

• Anne Sofie Dissing Seerup – kursistrådsrepræsentant (Nykøbing) 

• Amalie Andersen – kursistrådsrepræsentant (Thisted) 



 

• Ledig plads - udpeges ved selvsupplering 

 

                          

5. Budgetopfølgning og aktivitetsstatus. Orientering ved Erik Dose Hvid og 

Dorte Krogsgaard Jensen.  

Dorte Krogsgaard Jensen gjorde rede for skolens aktivitet i forhold til budget 

2022. Ved afslutningen på 1. kvartal udviste aktiviteten en negativ afvigelse på 

18 årselever. I forhold til det samlede budget for 2022 på 375 årselever er der 

grund til opmærksomhed på, at det kan blive svært for skolen at indhente den 

manglende aktivitet med august-optaget. Det er ledelsens vurdering, at med en 

forventelig lavere aktivitet må skolen alt andet lige forvente et større 

budgetunderskud i 2022. Det vil på nuværende tidspunkt ikke være muligt at 

lave tilpasninger på antal lærerårsværk, som kan generere væsentlige 

økonomiske besparelser, som kan påvirke budgettet for 2022. Ledelsen har med 

sammenlægninger og omstruktureringer af hold og klasser udnyttet 

personaleressourcerne effektivt, men samtidig må man også konstatere, at den 

nuværende hold- og klasseoprettelse er gennemført med små holdstørrelser. 

Fortalte Erik Dose Hvid. Mogens Nørgård udtrykte, at det altid må være 

ledelsens opgave at sikre en bred variation af fag og udbud af undervisning på 

skolens afdelinger, og det gælder også i tider, hvor aktiviteten er vigende. Det er 

derfor ikke nu, at ledelsen skal igangsætte tilpasninger af lærerressourcen. 

Selvfølgelig skal skolen altid være fokuseret på at have en skole med et 

vedvarende stabilt elevgrundlag med et budget, der muliggør den nødvendige 
kvalitet i uddannelserne. 

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 

 

6. Skolens finansielle strategi (bilag 2). Opfølgning og orientering ved 

Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid. 

Bestyrelsen besluttede, at på kommende bestyrelsesmøde den 27.09.2022 

drøfter bestyrelsen, hvorvidt der skal iværksættes forandringer i den finansielle 

strategi. Nykredit inviteres til en orientering og rådgivning vedr. omlægning af 

skolens låneportefølje. 

 

7. Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2021/22. (bilag 3).  

Erik Dose Hvid gjorde rede for den redegørelse, som er afgivet til Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet vedr. elevtrivslen på hf i Nykøbing-afdelingen. Ledelsen 

har igangsat en række initiativer, som skal være med til at forbedre trivslen i 

afdelingen. Flere lærere får deres undervisningstid udelukkende tilrettelagt på 

afdelingen, hvilket giver mere tid til trivselsarbejdet. En studievejleder ansættes 

med fast tilknytning til afdelingen. Øget fokus på lærerteams – Der er 

udarbejdet en ny teammanual med tydelige rammer for teamarbejdet, og hvilke 

opgaver teamet har. 

 

8. Status på pulje fra Undervisningsministeriet vedr. "Pulje til økonomisk 

udfordrede VUC-afdelinger.” Orientering ved Erik Dose Hvid. 

Erik Dose Hvid orienterede om, at skolen har ansøgt om tilskud igennem 

Undervisningsministeriets pulje til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger. 



 

Skolen har ansøgt om et tilskud på kr. 1.274.648 Tilskuddet er møntet på driften 

i Nykøbing-afdelingen. 

 

9. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid. 

Erik Dose Hvid orienterede om, at skolen den 11. og 12. juni afviklede to 

velbesøgte elevarrangementer for kommende elever på kollegierne i Svankjær 

og i Klitmøller. 

 

10. Eventuelt. 

Efterårets bestyrelsesmøder blev fastlagt: 

27. september 2022 kl. 15.00-17.00 

7. december 2022 kl. 15.15-17.00 med efterfølgende julefrokost 

 

 

 

                                                                                                                      Referent Erik Dose Hvid 

 

 


